
 

 

Norsk kulturskoleråd 
Hordaland 

Styremøte nummer 1 

Bergen – 15.01 – 2019 

   

 

 

 

 

Nominasjon til årets Drømmestipend er i gang. 

Bergen kulturskole informere på sine nettsider med bildet ovenfor, som er av 

Drømmestipendmottaker 2015, Vilde Frisk – nå ferdig bachelor fra KHiO. 

 

 

 
                   HORDALAND 
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SAK 1901 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 

Saksdokumenter: Innkalling med saksliste 

Saksbehandler: KG 

___________________________________________________________________________ 

Forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjennes. 
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SAK 1902 GODKJENNING AV PROTOKOLL 
 
Saksdokumenter: Protokoll fra styremøtet 180907 utsendt i mail. Protokollen ligger på nettsiden, lokalt 

Hordaland, møtedokumentarkivet og intranett: logg inn – velg prosjekt – Hordaland – Hordaland 

fylkesstyret - Styremøter/Protokoll/2017-2018. 

Saksbehandler: KG 

___________________________________________________________________________ 

Forslag til vedtak: 

Protokoll godkjent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kulturskoleradet.no/lokale-sider/hordaland/hordaland-dokumentarkiv/filter
https://www.kulturskoleradet.no/lokale-sider/hordaland/hordaland-dokumentarkiv/filter
http://www.publiserweb.no/standard/intranett_filer.php?intranett_mappe_id=1225
http://www.publiserweb.no/standard/intranett_filer.php?intranett_mappe_id=1227
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                                          HORDALAND 
 

PROTOKOLL STYREMØTE 2018 – 04 

Møtet ble holdt på Hordaland fylkeskommune fredag 07.09.18 kl.10.15 – 14.00. 

 

Fylkesstyret: 

Anne Lene Østvold Jordåen (ALØJ) fylkesleder 

Sara Sekkingstad (SS) nestleder 

Egil Magnussen (EM) styremedlem 

 

Meldt forfall: 

Pål Jøsok (PJ) styremedlem 

Bjørn Håvard Bjørklund (BHB) styremedlem 

Siv Sjøtun Høye (SSH) varamedlem 

 

Administrasjonen: 

Kristin Geiring (KG) rådgiver / referent 

SAKER____________________________________ 

SAK 1801 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjent. 
 
 
SAK 1802 GODKJENNING AV PROTOKOLL 
 
Vedtak: 
Protokoll godkjent. 
 
 

 
 
Anne Lene Østvold Jordåen 
fylkesleder 

 
 
Sara Sekkingstad 
nestleder 
 

 
 
Egil Magnussen 
styremedlem 
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SAK 1803 ØKONOMI 
 
Vedtak: 

Norsk kulturskoleråd – Hordaland godkjenner regnskap for 2017, slik det ble vedtatt i Landsstyret i juni 2018. 

Status økonomi per august 2018 og forslag til budsjett 2019 tatt til orientering. 

Fylkesstyret etterlyser mulighet for bedre informasjon og oversikt over saldo. 

 

 

SAK 1804 ORIENTERINGSSAKER 

 

Vedtak: 

Tatt til orientering 

 

 

SAK 1806 STYREARBEID I FYLKESAVDELINGEN 

 

Styrets egenevaluering 

 

Vedtak: 

Styrets egenevaluering fortsettes som sak på neste fysiske styremøte i Hordaland. 

 

 

SAK 1807 AKTIVITETSKALENDER 

 

Vedtak: 

Aktivitetskalender 2018-2019 legges på nettsiden når datoer er klare. 

 

 

 

 
 
Anne Lene Østvold Jordåen 
fylkesleder 

 
 
Sara Sekkingstad 
nestleder 
 

 
 
Egil Magnussen 
styremedlem 
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SAK 1809 VIRKSOMHETSPLAN 
 
Vedtak: 
Mail sendes medlemmene med mulighet for å spille inn forslag. 
 
 
SAK 1810 ÅRSMØTE 
 
Vedtak: 
Status tatt til orientering. 
 
 
SAK 1811 ÅRSMØTEKONFERANSE 
 
Vedtak: 
Status tatt til orientering. 
 
 
SAK 1812 KULTURSKOLEFORUM 
 
Vedtak: 
Status tatt til orientering. 
 
 
SAK 1825 KULTURSKOLEDAGENE 
 
Vedtak: 
Fylkesstyret tar ansvar for festmiddag og er vertskap på workshop. Fylkesleder deltar i åpningen. 
Status program og framdrift tatt til orientering. 
 
 
SAK 1833 STORTINGSMELDING 
 
Vedtak: 
Fylkesstyret i Norsk kulturskoleråd - Hordaland støtter stortingsvedtaket av 13. juni 2017 om 
«Stortingsmelding for en styrket kulturskole». 
 

 
 
Anne Lene Østvold Jordåen 
fylkesleder 

 
 
Sara Sekkingstad 
nestleder 
 

 
 
Egil Magnussen 
styremedlem 
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SAK 1903 ØKONOMI 

 

Saksdokument: 

Prosjektrapport 2018 og prosjektrapport 4. kvartal 2018  per 11.01. 2019 sendt på mail. 

 

Saksbehandler: PJ, KG, ALØJ 

______________________________________________________________________________ 

 

Bakgrunn for saken: 

Status økonomi og regnskap 2018. 

Budsjettforslag for 2019  ble primo des. 2018 levert felles fra fylkesstyrene i Hordaland og Sogn og 

Fjordane jmf. årsmøte i mars og sammenslåingsprosess. Budsjett 2019 for Norsk kulturskoleråd ble 

vedtatt i sentralstyremøte des. 2018. Budsjett for avdeling «Vestland» 2019, kommer i løpet av januar 

fra ledelsen i Norsk kulturskoleråd. I forbindelse med sammenslåing av fylkesavdelingene, har 

Hordaland og Sogn & Fjordane i sitt felles budsjett lagt inn forslag om økt tildeling, som resultat av 

sammenslåingen. Norsk kulturskoleråd fikk ikke økt statsstøtte for 2019. Dersom innsendt forslag til 

budsjett for 2019 ikke gir den økning som er foreslått, har AU i begge fylkene og 

fylkesstyremedlemmene som deltok i felles arbeidsmøte gått inn for å bruke midler av egenkapitalen til 

å dekke inn ekstra kostnader med årsmøte og årsmøtekonferanse 2019. 

 

Forslag til vedtak: 

Ingen forslag til vedtak. 
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SAK 1904 ORIENTERINGSSAKER 

Saksbehandler: Alle 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

A. Nytt fra Hordaland 
B. Regionreform og fylkessammenslåing 
C. Miniseminar om musikktalenter i grunnskolen, NMH, 7.9 
D. Felles barn felles ansvar konferanse S. & Fj. 20-21.9 
E. Kulturtanken konferanse 27.09. 
F. Kulturskoleforum Os 28.09 
G. Kulturskoledagene vest 15.-16.11 
H. UMM - Hordaland 18.11 
I. NMF-Hordaland jubileumskonsert Håkonshallen 25.11 
J. Fylkesledersamling Trondheim 
K. Basisressurssamling for rådgivere Trondheim 
L. Åpent møte om ny kulturmelding, Litteraturhuset i Bergen 30.11.18 
M. Sentralstyremøte des. 2018 
N.  Styreinstruks 2019 
O. Styrets egenevaluering 
P. Personalsamling Hardanger 
Q.  Landsstyremøte 2019 på Gardermoen to.13.-fr.14. juni 
R. Årets kulturskolekommune 2019 og status forslag Hordaland 
S. Drømmestipendet nomineringsprosess 
T. Stortingsmelding – status 
U. Fylkesledersamling Oslo on.24. april 
V. Lederkonferansen på NMH to.25-fr.26. april 
 

Forslag til vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
SAK 1906 STYREARBEID I FYLKESAVDELINGEN 
 
Saksdokumenter: Sakskart og protokoll fra sentralstyremøtet des.-18.  
 
Saksbehandler: ALØJ, KG 
__________________________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn for saken: 
1. Styreinstruks 2019 sentralstyret og fylker / regioner. 
2. Styrets egenevaluering modell. 
 
Forslag til vedtak: 
Ingen forslag til vedtak. 
 
 

http://www.litthusbergen.no/program/2018/11/aapent-moete-om-ny-kulturmelding-i-bergen/
https://www.kulturskoleradet.no/om-oss/organisasjonen/sentralstyret#Sentralstyredokument
https://www.drommestipendet.no/
https://www.kulturskoleradet.no/om-oss/organisasjonen/sentralstyret#Sentralstyredokument
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SAK 1907 RÅDGIVERS RAPPORT 
Per i dag står følgende i styreinstruksen for 2019: 
«Styret skal forelegges rådgivers skriftlige rapport på hvert styremøte i egen sak. Rapporten 
skal være kort, konsis og aktuell. Den skal inneholde informasjon om hvor vi er i prosessen i 
forhold til vedtak i organisasjonen, og andre oppgaver rådgiver har jobbet med i siste 
perioden.» Det finns per i dag ingen videre føringer eller mal for dette. Utifra det leveres en foreløpig 

form for rapport, som ikke er satt inn i strategi 2020, men som gjenspeiler noen av de tiltak Norsk 

kulturskoleråd-Hordaland i tråd med nasjonale føringer har vedtatt å arbeide med. 

 

Planlegging og forberedelse av sammenslåing med Sogn og Fjordane 

Hovedfokus for rådgiver er prosessen med forberedelse til sammenslåingen av Hordaland og Sogn og 

Fjordane. Dialogen er god. Vi er intakt med de frister vi må forholde oss til når det gjelder årsmøtene og 

vedtektene. Erfaringsutveksling og tilstedeværelse på konferansen «Felles barn felles ansvar» i 

samarbeid med fylkeskommunen v/ DKS og UKM i Sogn og Fjordane, har og vært del av 

forberedelsene. Den fasen vi nå har med sittende styre og rådgiver i fylket, som deltar til og med 

årsmøtene, er viktig for nåværende og videre arbeid. 

Kulturtanken og ny utvikling 

Kulturtanken hadde konferanse i Bergen, der DKS og ny utvikling stod på agendaen. Informasjonen er 

essensiell og for kulturskolerådet når det gjelder videre samarbeid lokalt. Rådgiver deltok dag to. 

Årsmøtene og årsmøtekonferansen 

Valgkomitéenes arbeid 

Informasjon og bistand til valgkomitéene på det formelle planet har vært fokusert, for å gi dem best 

mulig vilkår for en god prosess med arbeidet. Innstillingen til nytt styre for Vestland fylke er nå klar. 

Kunngjøring av årsmøtene 

Kunngjøring om årsmøtene med utfyllende informasjon og om årsmøtene og årsmøtekonferansen samt 

bestilling av overnatting og informasjon om kommende påmelding og fullmakter samt Landstinget i 

2020, ble sendt ut ifølge fristen i desember til begge fylkene. 

Årsmøtekonferansen 

Årsmøtekonferansen er utformet når det gjelder tema, tittel og ønsket innhold. Det jobbes med å få 

foredragsholdere, innledere og fasilitator. 

Hotellavtale for årsmøtene og årsmøtekonferansen 

Avtalen med hotellet står ved lag, men deler av Terminus er under restaurering, og noen deltakere får 

da overnatting på Zander K like ved. Møter for videre avklaringer legges nærmere avvikling. 

Bistand til medlemmene 

Det har vært henvendelser fra medlemmene på ulike saker både faglig, politisk, organisatorisk og annet. 

De unges festspilldag 

De unges festspilldag går etter planen også for 2019. Prosjektgruppen jobber godt. 

UMM-Hordaland 

UMM-Hordaland ble igjen et godt arrangement, takket være gode samarbeidsaktører. Rådgiver har vært 

noe delaktig med bistand. I år har Drømmestipendet blitt synliggjort på UMM via to tidligere  

Drømmestipendvinnere, som hadde stand, delte ut flyere og informerte. Rådgiver organiserte og 

tilrettela for arbeidet. 
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Kulturskoledagene vest 

Kulturskoledagene vest ble arrangert i tråd med planen. Deltakelse fra kulturskolene og kommunene var 

med noen få unntak lavere enn forventet. Bergen og noen av de nærliggende kommunene stilte sterkt. 

Evaluering nasjonalt etter siste arrangement i januar vil avgjøre om tiltaket fortsetter. 

«Årets kulturskolekommune 2019" 

Medlemmene er informert og oppfordret til å sende inn forslag på kandidat til prisen «Årets 

kulturskolekommune 2019». 

Åpent møte om Kulturmeldingen 

Rådgiver og styremedlem Egil Magnussen deltok på åpent møte i Litteraturhuset om Kulturmeldingen 

med kulturministeren. Deltakere var fra ulike kunstinstitusjoner, fylkeskommunen, lag og organisasjoner, 

stiftelser og fagforeninger m.m. I etterkant av innlegg var det debatt. 

Basisressurssamling for rådgiverne i fylker / regioner 

På samlingen ble det bl.a. kort innføring i det nye systemet når det gjelder å hente regnskapsrapport, 

fakturere og føring av reise og utlegg digitalt. Årsmøtene, Veilederportefølje 2, status for 

virksomhetsplan og arbeidet generelt i kulturskolerådet var og emner. Samlingen var vellykket og det vil 

i det videre bli faste møter på nett og ytterligere en samling våren 2019. 

 

 

SAK 1909 VIRKSOMHETSPLAN 

 

Saksdokumenter: 

Forslag til virksomhetsplan kommende periode utsendt i to versjoner. Virksomhetsplan for perioden 

2017-2018 i tråd med nasjonal virksomhetsplan lagt fram og godkjent av årsmøtet i Norsk kulturskoleråd 

– Hordaland http://www.kulturskoleradet.no/lokale-sider/hordaland#Årsmøtedokument  Notat med 

tiltaksforslag fra gruppearbeid under arbeidsmøtet for styret to.28.09 utsendt til styremøtet 171103. 

Referat fra fylkesstyrenes arbeidsmøte okt.-18. Vedlagt virksomhetsplan for 2019 med utkast til tiltak 

lokalt. 

Saksbehandler: ALØJ / AU i begge fylker. 
__________________________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn for saken: 
Vedtatt virksomhetsplan 2019. Status tiltak. Videre prioritering og utføring av tiltak. Virksomhetsplan og 
tiltak for kommende periode er drøftet i lys av fylkessammenslåing både i ledersamlinger og i 
styresammenheng. Innspill utover det som står i protokollen fra Landsstyremøtet til fylkesledersamling i 
november hadde frist 12.9. Notater fra fylkesledersamlingen ble sendt ut i mail til deltakerne fra politisk 
sekretariat v/ Ole Jakob Nedrebø. 
 
Forslag til vedtak: 
Ingen forslag til vedtak. 
 

 

http://www.kulturskoleradet.no/lokale-sider/hordaland#Årsmøtedokument
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SAK 1910 ÅRSMØTE 

 

Saksdokumenter: 

Utsendt referat fra felles arbeidsmøte i fylkesstyrene og notat fra felles AU-møter.  Utkast til 

virksomhetsmelding. 

 

Saksbehandler: ALØJ, SS, KG 

__________________________________________________________________________________ 

 
Bakgrunn for saken: 
Status planlegging av årsmøter i samarbeid med AU og styret i Sogn & Fjordane. Sak 1 konstituering, 
fordeling av saksframlegging, valgkomité kommende periode, fullmakter og delegater, innkalling, 
påmelding, notat om gjennomføring av årsmøtene og forslag til vedtak, valgkomitéens innstilling. Vedtak 
og forslag vil bli forelagt styremøtet i Sogn & Fjordane. Gjennomgang av utkast til virksomhetsmelding. 
 
Forslag til vedtak: 
Ingen forslag til vedtak. 
 
 
SAK 1911 ÅRSMØTEKONFERANSE 
 
Saksbehandler: ALØJ, KG  
__________________________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn for saken: 
Orientering om status og felles plan for innhold / tema utifra arbeidsmøte med fylkesstyrene. 
Drøfte kontingent. 
  
Forslag til vedtak: 
Ingen forslag til vedtak. 
 
SAK 1934 KULTURSKOLENS TILHØRIGHET 
 
Saksdokumenter: 
Svarbrev fra fylkesleder på oppfordring fra kommune. 
 
Saksbehandler: ALØJ 
_______________________________________________________________________________ 
Bakgrunn for saken: 
Henstilling fra kommune om å få uttalelse når det gjelder kulturskolens etatstilhørighet i kommunen. 
 
Forslag til vedtak: 
Ingen forslag til vedtak. 
 


